ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SRPDŠ ZA ROK 2016
SRPDŠ jako spolek (právnická osoba) pracuje v hodnoceném řádném účetním období, tj.
kalendářním roce. Pro hodnocení činnosti za kalendářní rok je takto zpracována zpráva i
tabulky.
Náklady roku 2016 zahájily doklady, týkající se maturitního plesu, který se pak uskutečnil
21. 1. 2016. Ples s tématem kosmických letů se vydařil, všichni zúčastnění byli spokojeni.
Byla uhrazena faktura za dopravu na krajské kolo atletického CORNY poháru do Dvora
Králové ze září 2015. Tak pozdě byla hrazena až po urgenci, nebyla vůbec doručena. Do
žákovské knihovny byla zakoupena se slevou, kterou nabízel MěstÚ Náchod, kniha „Velká
encyklopedie osobností Náchoda“ od autorů PhDr. Václava Sádla a Mgr. Lydie Baštecké.
Mgr. Jaroušová vyvezla studenty na přípravu na Biologickou olympiádu do Dvora Králové
nad Labem, zatímco Mgr. Chmelík byl s jinou skupinou na semináři k Matematické
olympiádě v Hradci Králové. Mgr. Divišek zase s hochy bojoval na Poháru českého florbalu
v Předměřicích nad Labem, Mgr. Košvanec pak jel na krajské kolo ve florbale chlapců do
Jičína. V Třebechovicích pod Orebem se konalo krajské kolo pro šachisty, i tam jsme měli své
zástupce.
V únoru bylo zaplaceno školení ing. Evy Hedvíkové v Daňové kanceláři v Rychnově nad
Kněžnou s tématem Účetní závěrka neziskových subjektů + novinky 2016. V tomto měsíci se
také skupina dobrých fyzikářů a fyzikářek zúčastnily Fykosího fyziklání v Praze, renomované
celostátní soutěže družstev ve znalostech z fyziky pod taktovkou Mgr. Zdeňka Poláka. Tato
soutěž je započítávána do programu Ecelence – vynikající studenti středních škol. Hradili
jsme pravidelné náklady na Výroční zprávu o činnosti Jiráskova gymnázia za školní rok 2015
– 2016.
V březnu byly hrazeny odměny při lyžařských kurzech, náklady na dopravu skupiny
florbalistů, tentokrát na krajské kolo do Hradce Králové, úprava razítka organizace (v
souvislosti se změnou občanského sdružení na zapsaný spolek). Na účet jsme obdrželi
z Města Náchod příspěvek Kč 15 000,- pro pořadatelku akce „Španělské dny v Náchodě“ Ing.
Lucii Pavlíčkovou, naši učitelku španělštiny. Mgr. Divišek byl se studenty na zeměpisné
olympiádě v Hradci Králové, Mgr. Polák na přípravném semináři k fyzikální olympiádě
tamtéž, Mgr. Rojtová tam doprovodila jednoho studenta na přípravný seminář v biologii.
Sekce anglického jazyka pořádá každoročně v dubnu dny, věnované jedné z anglicky
mluvících zemí, tentokrát to byly Skotské dny. Zúčastnění studenti byli odměněni sladkou
odměnou ve formě dortů. Mgr. Matěnová doprovodila 3 studenty na krajské kolo v biologické
olympiádě a byla jim hrazena místní doprava. Na krajské soutěže v HK jsou totiž hrazeny
jízdenky jen dojíždějícím, místní dopravu pořadatelé nehradí proto, aby ji nemuseli radit i
hradeckým. Tak nám byla tato anomálie vysvětlena. Mgr. Slavík doprovodil studenty na jarní
kvalifikační kolo ve frisbee do Hradce Králové, Mgr. Matěnová zase milovníky biologie na
přípravný seminář k biologické olympiádě do Dvora Králové nad Labem. RNDr. Preclík byl
se skupinou studentů na celostátní matematické soutěži Náboj v Praze. Další jízdné bylo
uhrazeno účastníkům Office Areny v Jaroměři (soutěž v programovém balíčku Office 2016),
účastníkům Prezentiády v Hradci Králové (soutěž v prezentování), účastníkovi v projektu
„Kulturou proti antisemitismu“ v Praze, opakovaně i soutěžícím ve frisbee v Praze, dále
startujícím na krajském kole v minifotbalu v Jičíně. Proběhly příjmy z tržeb i výdaje na
lektorné v rámci akce Den země, pořádané Mgr. Ježkem v rámci projektu EVVO. Po
dubnových třídních schůzkách jsme zorganizovali úspěšný sběr. Tržba z něho byla tentokrát
Kč 6 560,-, odměny třídám na prvních třech místech činily Kč 1 900,-.
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V květnu přišly jako příjmy do banky dotace Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
na kulturní akce Deset Deka festival a Náchodské dny poezie. Většími nákladovými
položkami, hrazenými z banky, byla faktura za propisovací tužky s logem a s gumou na
tablety, které slouží jako odměny do soutěží v průběhu roku, např. na Sportovní den v červnu
nebo Den her v prosinci. Dále byla hrazena faktura za dopravu na soutěž Eurorebus do
Hradce Králové. Na konci měsíce proběhla platba faktury za knižní kupony, které jsou
využity třídními učiteli a předsedy jednotlivých předmětových komisí jako odměny
studentům. V květnu probíhaly už výše zmíněné Španělské dny v Náchodě. Tato akce už měla
svou krátkou historii, po jejím přerušení navázala Ing. Pavlíčková. Snaží se o co největší
popularizaci španělského jazyka a kultury, propojení lidí, kteří cestují, studují španělštinu a
spolupracují jakýmkoliv způsobem se Španělskem a Latinskou Amerikou Probíhaly i
jednotlivé drobnější platby z pokladny, např. na místní dopravu v Hradci Králové na
krajských kolech (jak už bylo výše uvedeno), na startovné na okresní kolo v atletice a Fair
Trade fotbal v Náchodě, na dopravu na finále do Prahy soutěže Office Arena (Microsoft), na
startovné a jízdné Poháru rozhlasu v atletice v Novém městě nad Metují.
V červnu byly větší nákladovou položkou v Komerční bance knihy do žákovské
knihovny, kterou vede Mgr. Forejt. Dále byly hrazeny poháry, které objednávají studenti pro
umístěné na prvních třech místech v celoškolní lize ve florbalu. Ta probíhá v průběhu celého
školního roku. Z pokladny byly hrazeny náklady účastníkům Středoškolské ligy v ultimate
frisbeee, odměny na soutěže na cyklokurzech, doprava studentům na krajské kolo
v biologické olympiádě, odměny na antických dnech nižšího gymnázia. Mgr. Polák jel se
studenty na Setkání a prezentaci prací středoškolských studentů na ČVUT do Prahy a byly jim
uhrazeny jízdenky. RNDr. Preclík navštívil také v Praze se čtyřmi studenty slavnostní
zakončovací den Akademie programování v Microsoftu, i jim byly hrazeny náklady na cestu.
Mgr. Slavíkovi a Mgr. Půlpánové byly proplaceny startovací poplatky na turnajích ve
volejbale dívek. Účetnictvím byly zaznamenány doklady kulturní akce Deset Deka festival
v organizaci Mgr. Štěpána Macury, a to jak náklady na účinkující umělce, tak i příjmy z tržeb.
Částečně byly hrazeny náklady studentů na Robotické soutěži v Praze, větší část nákladů šla
na vrub Nadace Jiráskova gymnázia. Z dotace EVVO Mgr. Ježka byly zaplaceny odměny
lektorům na akcích Den se zvířaty i na terénních akcích. Pan Mertlík, školník, se postaral o
odvoz lodí na Pastvický rybník pro účastníky cyklokurzů, byly mu uhrazeny náklady dopravy
tam i zpět.
V červenci a v srpnu dobíhaly náklady akce Deset Deka festival, zaplatili jsme i
srážkovou daň z dohod o provedení práce na tuto i jiné akce. Byla hrazena faktura za dopravu
souboru Musica Viva na představení v Novém Městě nad Metují. Pak už jen probíhaly
obvyklé měsíční platby – poplatek za vedení účtu, jehož polovinu nám pak zpětně Komerční
banka jako neziskové organizaci vrací zpět.
Ještě i v září probíhaly platby za faktury akce Deset Deka festival, a to proto, že tentokrát
nestačily zdroje a s dokrytím nám laskavě pomohla Nadace Jiráskova gymnázia v čele
s panem Javůrkem. Dále jsme hradili pobyty primární prevence nových studentských
kolektivů, tj. 1. ročníků a prim, vč. dotace, kterou jsme získali od města Náchoda. Ta yyjížděli
na třídenní pobyty se svými třídními učiteli tak, aby se zkraje lépe poznali a později spolu
dobře vycházeli. Byly uhrazeny studijní pomůcky ve formě učebnic pro kroužek šachů. Na
konci září již byly také vybrány příspěvky, neboť finanční prostředky se zdály být do konce
roku nedostačující. V dubnu na třídních schůzkách bude požádáno o zvýšení, a to o Kč 100,-.
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Kýženým výsledkem jednání je při stálém navyšování nákladů (hlavně plateb za dopravu na
soutěže) výběr Kč 400,- od každého studenta. Vedoucím německé skupiny na výměnném
pobytu jsme uhradili slavnostní společnou večeři, na které byli s našimi pedagogy. Studenti
s výbornými výsledky byli přijati u hejtmana KHK, byla jim uhrazena doprava do Hradce
Králové. Začaly naplno probíhat soutěže – v přespolním běhu, v atletice Corny pohár, v obou
soutěžích jsme hradili dopravu na okresní i krajská kola.
V měsíci říjnu jeli atleti jako vítězové krajského kola na kolo celostátní do Břeclavi. Tam
je jim při dvoudenním pobytu hrazeno ubytování a strava, dopravu jsme opět uhradili. Z účtu
pak byly hrazeny pravidelné položky – za aktualizaci účetního programu a za časopis Rodina
+ škola, který je zde k dispozici a je předáván i výchovné poradkyni Mgr.Nývltové. Už v září
začaly a v říjnu pokračují platby za první nákladové položky plesů, hlavně stužky, šerpy.
Skupina studentů, vedených Mgr. Slavíkem, bojovala o dobré umístění ve Středoškolské lize
Ultimate Frisbee, zaplatili jsme jim jízdenky do Prahy a po Praze.
V listopadu probíhala již v Náchodě známá kulturní akce Náchodské dny poezie dle
zavedeného modelu – část nákladů byla hrazena z dotace KHK přes školu, část z dotace
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda a část z tržeb za představení. Tentokrát jsme
hospodařili reálně a k žádnému překročení příjmů nedošlo. Do Jičína odjeli chlapci na krajské
kolo v házené, doprava objednaným autobusem byla uhrazena. S Mgr. Matěnovou byli
studenti na přípravném semináři na biologickou olympiádu ve Dvoře Králové nad Labem,
s Mgr. Karáskovou na semináři k chemické olympiádě v Praze. Tentokrát bylo krajské kolo
v přespolním běhu pořádáno v Hradci Králové, s Mgr Zikmundem tam jeli studenti vlakem.
S Mgr. Polákem vyrazila dvě družstva studentů na fyzikální soutěž Náboj do Prahy. Okresní
kolo ve florbalu bylo příležitostí pro studenty pod vedením Mgr. Diviška se blýsknout svým
uměním v Polici nad Metují. Při třídních schůzkách opět probíhal sběr papíru se soutěží,
tentokrát jsme získali do pokladny Kč 11 650,-. To je velmi pěkný výsledek. Hodně
nákladových položek v listopadu i v prosinci pak souviselo s pořádáním plesů v listopadu
2016 i v lednu 2017.
V prosinci jelo družstvo volejbalistek s Mgr. Zapletalem na krajské kolo soutěže
ASŠK do Nové Paky, družstvo florbalistek s Mgr. Diviškem na krajské kolo do Jičína,
skupina studentů s RNDr. Preclíkem na Robosoutěž do Prahy, skupina studentů v čele s Mgr.
Diviškem reprezentovala na futsale v Předměřicích nad Labem. Byly zakoupeny další knihy
do žákovské knihovny. Soubor Musica Viva vystupoval v Novém Městě nad Metují, byla
uhrazena doprava autobusem. Na finanční úřad byla odvedena srážková daň z uzavřených
dohod o provedení práce. Oblíbeným dnem studentů je Den her, který je pořádán před
vánočními prázdninami a je to takový malý Ježíšek. Děti se mohou hlásit do vyhlášených
soutěží téměř bez omezení věkovými kategoriemi a odměny pak jsou sladké i věcné. Ale
hlavně se už neučííí!
Činnost našeho zapsaného spolku je velmi různorodá a stále se mění. Během roku jsme
prostřednictvím účetnictví aktivními spolupořadateli objemově velkých akcí – např.
Španělské dny, Deset Deka festival, Náchodské dny poezie, setkání s YOUNG
AMERICANS. Posledně jmenovaná akce ale v roce 2016 nevyšla kvůli nákaze
meningokokem. Finanční kapacita je zcela dočerpávána, musíme už uvažovat o zvýšení
příspěvků. Není možné kvůli omezeným zdrojům minimalizovat mimoškolní doborovolné
studentské aktivity. Děkujeme všem dárcům, spolupracovníkům i vedení školy za pomoc.
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Sdružení rodičů, přátel dětí a školy při Jiráskově gymnáziu v Náchodě, z.s.
IČO 265 52 655
Přehled o majetku a závazcích ke 31.12.2016
Popis
Dlouhodobý nehmot.majetek
Dlouhodobý hmot.majetek
Oprávky DNM a DHM
Zásoby
Pohledávky
Peníze a ceniny
Bankovní účty
Peníze na cestě
Majetek celkem

č.ř. k 1.1.2016
1
- Kč
2
- Kč
3
- Kč
4
- Kč
5
- Kč
6
36 896,00 Kč
7
135 094,23 Kč
8
- Kč
9
171 990,23 Kč

Závazky
Úvěry
Závazky celkem

10
11
12

Rozdíl

13

ke 31.12.2016
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
25 075,00 Kč
127 859,99 Kč
- Kč
152 934,99 Kč

- Kč
- Kč
- Kč
171 990,23 Kč

Přehled o příjmech a výdajích ke 31.12.2016
Popis
Příjmy ze zdaňované činnosti
Příjmy z příspěvků a darů
Úroky
Příjmy celkem
Výdaje ve zdaňované činnosti
Výdaje dle Stanov sdružení
Výdaje celkem
Rozdíl příjmů a výdajů
Rozdíl příj. a výd. ve zdaň.čin.

V Náchodě dne 31. 3. 2017

č.ř. stav ke 31.12.2016
14
116 860,00 Kč
15
581 431,23 Kč
16
- Kč
698 291,23 Kč
17
18
133 589,00 Kč
19
411 768,24 Kč
545 357,24 Kč
20
21
152 933,99 Kč
22
-16 729,00 Kč

Zpracovala: Ing. Eva Hedvíková

Schválila: Jana Vítová,
předsedkyně SRPDŠ
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- Kč
- Kč
- Kč
152 934,99 Kč

Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při Jiráskově gymnáziu v Náchodě
Příjmy
počáteční stav
příspěvky
dary
ze vstupenek na ples
ze soutěže o ceny – ples
další příjem z plesu
sběr papíru
Granty (vč. tržeb z akcí ŠD, DDF, NDP, EVVO)
ostatní
přeplatek od banky (zpět část poplatku)
Celkem
Výdaje
knihy do ŽK
dary
výdaje - granty
výdaje plesů
návštěva ze zahraničí
sportovní akce, cestovné
knižní a jiné odměny
výroční zpráva
odměny za sběr
Sboreček, Skřivánek
maturity
poplatky KB
Rodina + škola
Pohoda
Ostatní náklady
Celkem

Částka
171 990,23 Kč
182 400,00 Kč
8 597,00 Kč
40 000,00 Kč
57 860,00 Kč
24 000,00 Kč
18 210,00 Kč
169 713,00 Kč
29 501,00 Kč
1 020,00 Kč
698 291,23 Kč

7 981,00 Kč
8 597,00 Kč
16 713,00 Kč
133 589,00 Kč
5 360,00 Kč
98 511,00 Kč
56 371,74 Kč
17 009,30 Kč
3 800,00 Kč
2 617,00 Kč
11 100,00 Kč
2 048,00 Kč
420,00 Kč
1 113,20 Kč
180 127,00 Kč
545 357,24 Kč

V Náchodě dne: 31. 7. 2017
Vypracovala:

Ing. Eva Hedvíková, účetní

Schválila:

Jana Vítová, předsedkyně
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